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HYVÄT KUMMIT!
Nyt kun tätä uutta työmatkaani on noin kolme kuukautta takana, niin onpas helppo
sanoa, että tunnelma on hyvin positiivinen. Olen tykästynyt työhöni kaikin puolin.
Hyppäsin liikkuvaan junaan sanan täydessä merkityksessä, sillä klinikoiden määrä oli
aloi@aessani todella runsas. Edelleen etenemme hyvässä vauhdissa, mutta hieman
tasaisemmalla syklillä.
Yritysten ja kummien kanssa työskentelyn olen kokenut sekä palkitsevaksi että
rakentavaksi. Saan kaiken aikaa oppia uutta. Te kummit olette mielestäni kaikki
hienoja persoonia. Arvostan haluanne auttaa yrittäjiä. Kiitos teille jokaiselle.
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n palvelutarjotin on tällä hetkellä jo hyvin runsas:
• yritysklinikat
• tukipalvelut
• omistajanvaihdospalvelut
• Cities GroW – pilotti / (kasvanut yhdestä yrityksestä – alkamassa kuusi uutta)

Tapani Kaskela arvostaa kummien halua auttaa.
Kuvaaja: Mari Helenius

• kansainvälistymispalvelut (aloitus alkuvuodesta)

Aktiivikummien pieni lukumäärä on - ehkä ymmärrettävästikin - huolenaiheeni. Vaikka uusia kummeja tulee mukaan
kiitettävästi, täytyy meidän silti yhdessä löytää uusia keinoja lisäkummien saamiseksi, samoin jo olemassa olevien kummien
aktivoimiseksi klinikoille.
Mikäli merkittäviä muutoksia ei tapahdu, emme ehkä pysty resurssiemme rajallisuuden vuoksi kasvattamaan
palvelukonseptiamme enää määrättömästi.
Tuore omistajanvaihdosbarometri onneksi kertoo, että Pirkanmaalla yrityksensä myyneistä yrittäjistä 25% on kiinnostunut
mentoroimaan eli sijoittamaan aikaansa yrityksiin oman yrityskauppansa jälkeen. Potentiaalisia kummiehdokkaita on siis
sittenkin tarjolla!

Viestintä toimii
Viestintätoimikunta on ahkeroinut mallikkaasti. Uusi esite on valmis ja kotisivutkin ovat työn alla.
Viestintätoimikunnassa hienosäädetään myös sisäistä- ja ulkoista viestintää sekä kartoitetaan mahdollisia uusia ja nykyaikaisia
markkinointikanavia tulevaisuutta silmällä pitäen.

Hyvillä mielin siis saapastellaan kohti Joulua,
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SYYSKOKOUKSEN
AVAINSANANA
AKTIIVIKUMMIT

TOIMIVIA KIITETTIIN,
PASSIIVISIA AKTIVOITIIN JA
UUSIEN KUMMIEN TARVE KIRJATTIIN
Kun Pirkanmaan Yrityskummit ry:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Holkko (kuvassa) avasi
marraskuun 8. päivänä pidetyn kummien syyskokouksen, hän teki sen viimeisen kerran tässä
roolissaan. Samaisessa kokouksessa valittiin nimittäin uusia hallituksen jäseniä ja myös uusi
puheenjohtaja yhdistykselle.
Tilanteessa, jossa pirkanmaalaista yrityskummitoimintaa on takana jo neljännesvuosisata, oli
Seppo Holkolla sanottavanaan arvostavat kiitokset aktiiveille kummeille. Hän ilmaisi ilonsa
myös siitä, että toimintaan on saatu mukaan uusia kummeja juuri nyt, kun meneillään on
valtava kummitoiminnan kasvuvaihe.

Syyskokouksen avasi Seppo Holkko.

Holkko huomioi avaussanoissaan myös erilaisten kummihankkeiden monimuotoisuuden ja
määrän. Hän noteerasi kummien aktiivisen osallistumisen yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen ja totesi tyytyväisyytensä siitäkin, että uusi, sujuvasti
sisään ajautunut toiminnanjohtaja Tapani Kaskela pystyttiin palkkaamaan tehtäväänsä
kokopäiväiseksi.

HALLITUS UUSIUTUI JA
HARRISTA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n hallitukseen valittiin syyskokouksessa
erovuorossa olleiden Seppo Holkon ja Eero Postin tilalle Mari Helenius ja
Harri Meller. (Mari ja Harri kuvissa)

Monitaitoinen Mari
Helenius on uusi jäsen
PYK:n hallituksessa.

Mari on saanut yrittämiseen, johtamiseen, liike-elämän kehittämiseen,
opettamiseen ja valmentamiseen mittavan kotimaisen ja kansainvälisen
koulutuksen. Yrittäjäperheen jälkeläisenä yrittäjäksi ryhtyminen onkin
ollut Marille luonteva ratkaisu. Hän on Futures10 Oy:n toimitusjohtaja
sekä HHJ.
Harri Mellerin aktiivitoiminta kummeissa jatkuu, tosin uusissa roolissa.
Syyskokouksessa hänet valittiin sekä hallituksen jäseneksi että hallituksen
puheenjohtajaksi. Harri jatkaa myös vapaaehtoisena rivikummina.
Hallituksessa jatkavat entisinä jäseninä Jaakko Barsk, Pertti Iivanainen
sekä Heikki Ärrälä.

Harri Mellerin kummivaikuttaminen jatkuu
mm. PYK:n hallituksen
puheenjohtajana.

VUODEN KUMMIYRITYKSEKSI
VALITTIIN PIHKA COLLECTION

Nahka-alan designyritys PIHKA Collection palkittiin. Pirkanmaan Yrityskummit ry valitsi kolmen nuoren naisen yrityksen vuoden kummiyritykseksi. Kuvassa vasemmalta
PIHKAn Roosa Mattsson ja Maisa Salonen, kummi Lelle Niemelä ja PIHKAn SoJia Salmi. / Kuvaaja: Mari Helenius

Pirkanmaan Yrityskummien valitseman vuoden kummiyrityksen palkitseminen oli yksi syyskokouksen huippuhetkiä. Palkinnon sai
kolmen nuoren naisen omistama nahka-alan designyritys, valovoimainen PIHKA Collection.
PIHKA valmistaa nahasta laukkuja, kenkiä, koruja ja pientuotteita. Yritystoiminnan yksi osa ovat myös suositut nahkakurssit.
PIHKA Collectionin omistavat ekonomi Sofia Salmi, jalkinemuotoilija Roosa Mattsson ja suutarikisälli Maisa Salonen.
Yritys toimii Tampereella, idyllisessä Kehräsaaren miljöössä. Yrittäjät ovat juuri nyt askeltamassa rohkeasti kohti kansainvälistymistä sekä uuden ajan myynti- ja markkinointimalleja.
Vuoden kummiyritys on perustettu vuonna 2013. Vuoden 2016
lopussa yrittäjät etsivät ja löysivät itselleen kummin Pirkanmaan
Yrityskummit ry:stä. Pihkalaisten kummi on markkinointiin ja
viestintään sekä brändäykseen erikoistunut yrittäjä Lelle Niemelä.
PIHKA Collectionin perustiimillä oli sanottavanaan monta kiitoksen
sanaa yrityskummilleen. – Lelle on ollut meille tärkeääkin tärkeämpi
pohdintakumppani, iso apu monessa muutosmurroksen käänteessä
ja tasapainottava, rohkea sekä viisas kanssakulkija.

PIHKA Collection valmistaa laukkuja, kenkiä, koruja ja pientuotteita.
Yritys järjestää myös nahkakursseja. / Kuva: Pihkan arkisto

KROHNIN TAIDETTA LAHJAKSI HARRILLE

Inari Krohnin teoksessa nähtiin symboliikkaa. Muutaman viime vuoden aikana kummitoiminta on lähtenyt voimkkaasti lentoon. / Kuvaaja: Mari Helenius

Toiminnanjohtajana kummeja viimeiset 10 vuotta ansiokkaasti luotsannut ja nyt tästä työstään eläkkeelle jäävä Harri Meller sai
syyskokouksessa mieluisan läksiäislahjan, kauniin Inari Krohnin luontoaiheisen taideteoksen.
Harrille osoitetussa kiitospuheessaan syys-kokouksessa puhetta johtanut Arto Lehto mainitsi Mellerin erityiseksi ansioksi sen,
että pirkanmaalaisessa kummitoiminnassa on saatu viime vuodet elää todella kiihkeää kehityksen aikaa.
– Kehityksen ovat mahdollistaneet paljolti Harrin laaja-alainen koulutus ja kokemus, mutta myös hänen verkostoitumistaitonsa ja
mittavat kontaktinsa, totesi Lehto. Hän kiitti Melleriä myös erinomaisesta yhteistyöstä hallituksen kanssa.

MARKKINOINTIIN JA
TIEDOTTAMISEEN SATSATAAN
Kohti vuotta 2019 Pirkanmaan Yrityskummit ry kulkee mielessään yhdistyksen missio, joka kuuluu seuraavasti:
Pirkanmaan yrityskummit auttavat kokemustaan jakaen pirkanmaalaisia pk-yrityksiä menestymään. Jäsenilleen yhdistys
tarjoaa mielekästä toimintaa ja mahdollisuuden itsensä kehittämiseen.

Tulevan vuoden toiminta on viime
vuosien tavoin erittäin vilkasta.
Syyskokouksessa
hyväksytyn toimintasuunnitelman
mukaan vuonna 2019 on tarkoitus
muun muassa auttaa vähintään 250 pkyritystä, pitää yli 150 kummiklinikkaa,
hoitaa voimassaolevat noin 100
kummisuhdetta sekä parantaa
entisestään kummisuhteiden
vaikuttavuutta.
Yrityskummitoiminnan jatkumisen
kannalta on toimintasuunnitelman
mukaan tärkeää lisätä aktiivikummien
määrää, aktivoida jäseninä olevia
kummeja aktiivisempaan
kummityöskentelyyn, tukea ja kouluttaa
yrityskummeja ja järjestää kummeille
yhteisiä tapahtumia.

Syyskokoukseen osallistuneet saivat illan aikana runsaasti tietoa sekä ensi vuoden toiminnastamme
että toimintaympäristöstämme. / Kuvaaja: Mari Helenius

Uusien kummien hankinnassa yhdistys
on päättänyt pitää painopisteen
yrittäjätaustaustaisissa kummeissa. Myös naiskummien määrää halutaan kasvattaa.

Tavoitteisiin päästään toimintasuunnitelman mukaan tehostamalla tiedottamista sekä markkinointia, päivittämällä
kummirekisteri ajan tasalle sekä aktivoimalla kummien omia verkostoja.
Laaja yhteistyökumppaniverkosto on tärkeä osa yrityskummitoimintaa. Yritysten lisäksi kummien kumppaneita ovat
muun muassa Suomen Yrityskummit, Business Tampere, ELY-keskus, TE-toimistot, Pirkanmaan Yrittäjät, Ensimetri,
Hallituspartnerit, Technopolis Ventures Professia, kunnat ja kuntien kehitysyhtiöt, rahoittajat, Kauppakamari, Finnvera,
Tampereen korkeakouluyhteisö, Pirkanmaan Liitto ja Tampereen seudun ammattiopiston oppisopimuskeskus.
Ensi vuoden toimintasuunnitelman mukaan Pirkanmaan Yrityskummit ry pitää aktiivisesti yhteyttä muulla Suomessa
toimiviin alueellisiin yrityskummitoimijoihin. Yhteistyön merkittävimpänä tavoitteena on yrityskummitoiminnan aseman
vakiinnuttaminen alueelliseksi toiminnaksi koko maassa
Jatkossakin kummitoiminnan perusrahoitus saadaan mukana olevien kummiyritysten liittymis- ja vuosimaksuista sekä
Pirkanmaan kuntien tukimaksuista. Toiminnan rahoittamiseksi on etsitään myös uusia rahoitusmahdollisuuksia.

YLIOPISTO LÄHEMMÄS YRITTÄMISTÄ
Kovasti tervetullut vieras oli Pirkanmaan Yrityskummit ry:n
syyskokouksessa Tampereen yliopiston uusi rehtori ja uuden
korkeakoulusäätiön toimitusjohtaja Mari Walls. Hän esitteli
kummeille Tampereen yliopistosta, Tampereen teknillisestä
yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta muodostuvan
Tampereen korkeakouluyhteisön.
Rehtori Wallsin mukaan Tampereelle ollaan nyt rakentamassa
yhteisöä, joka on myös kansainvälisesti houkutteleva. Mari Walls
lupasi senkin, että vuoropuhelu elinkeinoelämän kanssa lisääntyy
entisestään. Jo olemassa olevista yliopistollisista
yrittämisinnovaatioista hän mainitsi muun muassa kolmen
korkeakoulun yhteisen Y-KAMPUKSEN www.y-kampus.fi.

Uuden yliopistokokonaisuuden esitteli kummeille tuore rehtori Mari Walls.
Kuvaaja: Mari Helenius

Rehtori Mari Walls näytti kuulijoille myös uuden korkeakouluyhteisön logon
sekä Ihminen ratkaisee -sloganin. Uusi rehtori piti näiden sisältämää viestiä
erittäin onnistuneena.

TALOUTTA JA TOIMITILATIETOUTTA
Syyskokouksen isäntänä toimi Tampereen Seudun Osuuspankki. Pankinjohtaja Anssi Häikiö (kuva alla oik.) avasi kokousväelle
muun muassa Pirkanmaan tämän hetken talousnäkymiä. Hän kertoi, että esimerkiksi
yrityskauppamarkkina on juuri nyt maakunnassa erittäin aktiivinen.
Häikiön mukaan aktiivisuutta yrityskauppamarkkinassa ovat kasvattaneet osakemarkkinoilla pitkään jatkunut nousukausi, Suomen vahva talouskasvu, historiallisen
alhainen korkotaso sekä vahva pankkirahoitusympäristö ja erilaisten vaihtoehtoisten
rahoitusmallien kehittyminen.
Toimitilavälittäjä Juho Ihanamäki (kuva vas.) Pirkan
OP-Kiinteistökeskuksesta tarjoili yrityskummeille
puolestaan tietoiskun toimitilakauppaan liittyvästä
markkinatilanteesta.
Vuonna 2017 koko kiinteistökaupan
transaktiovolyymi nousi Suomessa ennätystasolle eli
noin 10,0 miljardiin euroon. Tampereella
transaktiovolyymi ylitti viime vuonna 800 miljoonaa euroa. Merkittävin osa kaupoista
Tampereella oli asuinrakennusoikeuksien tai pienten asuntojen myyntiä sijoittajille.
Isoille kiinteistökohteille Tampereella on paljon kysyntää, mutta vähän tarjontaa, kertoi
Ihanamäki. – Nykyaikaiset toimistotilat käyvät Tampereella hyvin kaupaksi ja tuotannollisten
tilojen kohdalla logistisen sijainnin merkitys on entisestään korostunut, sanoi OP-asiantuntija.

PETRI ANTILASTA
KUMMIEN GOLF-MESTARI
Syyskuussa Lakeside Golf Vammalassa pelattiin Pirkanmaan Yrityskummien
perinteinen Golf-turnaus. Kärkipaikoista käytiin tiukka kisa.
Turnauksen mestariksi nousi Petri Antila (kuvassa) 38 bogipisteellä. Pisin avauslyönti
kirjattiin Tapio Sompille ja lähimmäs lippua pysähtyi Tuomo Pälvirannan pallo.
Lämpimät onnittelut!

Hyvää Joulun odotusta
❣ Toimituskunta

